
PRESSUPOSTOS
ANDRAGÓGICOS DA
APRENDIZAGEM DO ADULTO

ROTEIRO



1

PRESSUPOSTOS ANDRAGÓGICOS DA
APRENDIZAGEM DO ADULTO
ROTEIRO

OBJETIVO
 Esta oficina visa qualificar o trabalho do 
professor da EJA, fundamentando sua prática docente 
com jovens e adultos nos princípios andragógicos e na 
aplicabilidade desses princípios durante o processo de 
ensino-aprendizagem, além de diferentes contextos.

APRESENTAÇÃO
 O material desta Oficina está organizado 
em forma de roteiro, com o objetivo de facilitar sua 
aplicação. Neste roteiro disponibilizamos a proposta 
da Oficina, a organização dos horários sugeridos para 
sua aplicação e os materiais (slide, artigos e atividades) 
que serão utilizados durante a formação.
 A proposta dessa oficina é oferecer subsídios teóricos e 
práticos para que os educadores, principalmente aqueles que atuam 
com adultos na EJA, compreendam a importância de ter o trabalho 
docente ancorado numa proposta organizada pelos princípios andragógicos 
e nas concepções que fundamentam a aprendizagem na aplicabilidade em 
diversos contextos e na flexibilidade de atuação.
 O surgimento de um grande número de tecnologias e suas implicações nas 
atividades cotidianas desse público adulto, tem exigido que o saber docente englobe vários 
saberes relacionados às capacidades criativas, flexibilidade para acolher toda a diversidade, 
a capacidade para mediar conflitos e equalizar os desníveis gerados pelos diferentes 
percursos escolares. Para que o currículo possa ser adequado à diversidade etária do 
público da EJA, atendendo às suas necessidades, é fundamental que os educadores lancem 
mão de metodologias diferenciadas que exigem grande criatividade e flexibilidade. 
 Com o objetivo de estudar, refletir, discutir e propor ações relacionadas a essa 
questão, esta Oficina foi organizada em dois períodos de quatro horas, totalizando oito 
horas destinadas à Formação em Ação. O primeiro período compreende a apresentação 
dos slides, debate sobre seu conteúdo e leitura/estudo de um artigo. No segundo período, 
os participantes realizarão a leitura do segundo texto e um trabalho em grupo para 
produção de propostas interdisciplinares.

 Desejamos a todas e todos, um 
excelente dia de trabalho!
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PROVIDÊNCIAS 

 Para facilitar a organização do espaço e dos recursos que serão utilizados durante o 
dia da Oficina, elencamos a seguir os materiais que deverão ser providenciados:

• Sala com capacidade para reunir todo o grupo (primeiro período e segundo 
pe-ríodo).

• Salas para reunir os grupos disciplinares (segundo período).

• Computador, Projetor e tela.

• Fotocópias do texto: “Andragogia: ressignificando a educação de adultos”

• Fotocópias do texto: “O novo professor da EJA”

• Fotocópias do ANEXO I - Questões para debate em grupo

• Fotocópias do ANEXO II - Atividade em grupo “Propostas 
multidisciplinares para a EJA”

CRONOGRAMA DE TRABALHO
PRIMEIRO PERÍODO (4 horas)

ABERTURA
• Abertura/Acolhida (10 minutos).
• Apresentação da proposta de trabalho (10 minutos).

APRESENTAÇÃO DE SLIDES (Anexo I)
• Apresentação dos slides com roteiro e questões geradoras (40 minutos)
• Debates em plenária (1 hora).

INTERVALO (15 minutos)

LEITURA DO TEXTO
• Texto (Anexo 2): “Andragogia: ressignificando a educação de adultos”
• Debates em grupos  (1 hora)
• Anexo 3: Elaboração de respostas às questões (30 minutos)
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SEGUNDO PERÍODO (4 horas)

LEITURA DO TEXTO
• Texto: “O novo professor da EJA” (Anexo 4)
• Organização dos grupos multidisciplinares de trabalho (15 minutos).
• Debates em grupos (30 minutos). 
• Anexo 5: Elaboração de propostas andragógicas para a EJA (1 hora).

INTERVALO (15 minutos)

PLENÁRIA
• Socialização das propostas (1 hora e 50 minutos).
• Fechamento dos trabalhos (10 minutos).

ROTEIRO DE TRABALHO PARA O PROFESSOR 
MEDIADOR DA OFICINA 

Prezado mediador/oficineiro,

 Este roteiro de trabalho objetiva auxiliá-
lo na organização e condução dos estudos e 
discussões que ocorrerão ao longo das oito horas 
de trabalho destinadas a esta Oficina, que integra a 
proposta da Formação em Ação. Para facilitar seu 
trabalho, sugerimos que, após ler este roteiro, leia e 
se aproprie do conteúdo dos slides, dos textos para 
estudo/discussão, além das atividades constantes 
nos ANEXOS 3 e 5, presentes neste material.
 Após a acolhida dos participantes da 
formação e abertura, apresentar a proposta 
de trabalho para o dia e iniciar a oficina com as 
questões destacadas no primeiro slide. Deixando que os participantes interajam.
 Partindo dessas questões, você deve enfatizar que todas as observações e 
considerações ali pontuadas, também ocorrem quando o estudante vem para a escola e 
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entra na sala do professor. Que a dinâmica é a mesma e essas características são próprias 
das pessoas adultas. 
 Continue com a apresentação dos slides, explicando a origem do termo “Andragogia”, 
seus teóricos, as diferenciações entre Pedagogia e Andragogia. A partir disso, faça uma 
pausa e solicite que relacionem em papel quais seriam os princípios da andragogia. Quais 
os pressup ostos que devem ser considerados para a efetivação de uma educação de 
adultos de qualidade e eficaz.
 Durante os slides surgirão outras questões, e é importante dar uma pausa para 
os comentários. Lembre-se de aproveitar a oficina para colocar em prática os princípios 
andragógicos, afinal todos os participantes são adultos.
 A leitura do Artigo (Anexo 2) pode ser feita de forma individual (leitura silenciosa) 
ou em grupo (leitura feita em voz alta pelos participantes), fica ao seu critério ou pode 
entrar num acordo com os participantes.
 Após a leitura, é importante que os participantes comentem o texto lido para que 
possam melhor compreendê-lo, além de utilizá-lo como subsídio para a atividade que 
desenvolverão no segundo período da Oficina. 
 Com o objetivo de facilitar a apreensão dos conceitos e ideias tratadas no artigo, 
apresentamos algumas questões (Anexo 3 – Questões para debate em grupo)) que deverão 
orientar a leitura e que servirão de base para o trabalho. Com o término do debate e 
respondidas as questões nos grupos, encerra-se o Primeiro Período da Oficina (4 horas).
 Para dar início aos trabalhos do Segundo Período da Oficina, com duração 
prevista para quatro horas, é necessário repassar as orientações para todo o grupo de 
participantes, reunidos em um mesmo espaço, e entregar cópias do ANEXO 5. Após esse 
primeiro momento, que servirá para o repasse das orientações sobre a atividade “Propostas 
andragógicas multidisciplinares para a EJA”, os professores se organizarão em grupos de 
disciplinas, conforme o interesse dos próprios participantes, para leitura do segundo texto 
e desenvolvimento dos esboços das referidas propostas.
 No ANEXO 5, disponibilizamos um roteiro para ser utilizado pelos participantes dos 
grupos como subsídio do registro da proposta andragógica multidisciplinar desenvolvida 
pelo grupo de professores das disciplinas integrantes, a fim de apresentá-la no momento 
da socialização com o grande grupo. 
 Certamente, para a produção da proposta completa, os professores irão necessitar de 
um tempo maior do que o destinado a essa atividade, durante a Oficina, dada à importância 
de consulta a material bibliográfico e recursos didáticos (vídeos, filmes, charges, textos...). 
Assim, não deixe de orientar os professores para que iniciem a partir de um “tema gerador” 
comum às várias disciplinas envolvidas na elaboração da referida proposta.
 Esperamos nessa atividade que os professores apresentem, ao menos, um esboço da 
proposta andragógica, que poderá ser finalizada posteriormente, pois haverá necessidade 
de pesquisa para que sejam selecionados os recursos que serão utilizados, de acordo com 
os conteúdos de cada uma das disciplinas, bem como os referenciais bibliográficos.
É importante lembrar que uma proposta inter ou multidisciplinar pressupõe a articulação 
dos conteúdos estudados nas disciplinas que comporão a proposta andragógica elaborada 
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pelos professores, além da compreensão de que nessa forma de trabalho cada conteúdo deixa 
“de ser ministrado de forma fragmentada para uma concepção unitária do conhecimento, 
principalmente porque o processo ensino-aprendizagem é centrado na concepção de que 
aprendemos durante toda a nossa vida, logo significa articularmos o saber, a informação, 
a experiência, meio ambiente, escola, comunidade, dentre outros aspectos que envolvem o 
processo educacional”. Nesse sentido, os professores deverão estar em contato constante 
para que as especificidades de cada área do conhecimento sejam consideradas e preservadas.
 Devem lembrar, também, que os encaminhamentos metodológicos nessa 
proposta andragógica, deverão considerar “que à medida que as pessoas amadurecem, 
sofrem transformações como: passar de dependentes para indivíduos independentes, 
autodirecionados; acumular experiências de vida que vão fundamentar o substrato de seu 
aprendizado; direcionar seus interesses para o desenvolvimento das habilidades que utiliza 
em seu papel social; esperar uma imediata aplicação prática do que aprendem; preferir 
aprender para resolver problemas e desafios e passar a apresentar motivações internas 
mais intensas do que motivações externas”. 
 Para tanto, os professores deverão intensificar seus estudos, suas pesquisas, pois 
trabalharão como propositores e incentivadores de práticas pedagógicas pautadas em 
pesquisa, organizadas, sempre que possível, em grupos, nos quais os conhecimentos 
e habilidades dos educandos de diferentes vivências, contextos e idades favorecerão a 
aprendizagem dos conteúdos ministrados durante a execução da proposta de caráter 
andragógico elaborada pelo grupo.
 Com o término dos debates e das apresentações das propostas pelos grupos em 
plenária, encerra-se o Segundo Período da Oficina (4 horas).
 O Departamento de Educação de Jovens e Adultos deseja um excelente dia de 
trabalho a todos.

REFERÊNCIAS

BELLAN, Z. S. Andragogia em Ação: Como ensinar adultos sem se tornar Maçante, Santa 
Bárbara do Oeste, SOCEP Editora, 2005.

CHOTGUIS, J., Andragogia: Arte e ciência na aprendizagem do adulto - Disponível em: www.
serprofessoruniversitario.pro.br. Acesso em 14/09/2016.

DEAQUINO, T. C. E., Como Aprender: Andragogia e as habilidades de aprendizagem. São 
Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007.

HAMZE, A. Andragogia e a arte de ensinar aos adultos. Acesso em 14/09/2016. Disponível 
em: http://www.educador.brasilescola.com/trabalho-docente/andragogia.htm

PERISSÉ, G., Andragogia - Disponível em: www.correiocidadania.com.br. Acesso em 
15/09/2016.



6

PRESSUPOSTOS ANDRAGÓGICOS DA
APRENDIZAGEM DO ADULTO

ROTEIRO

Departamento de Educação de Jovens 
e Adultos - DEJA

Edilson Gomes Costa

edigocost@seed.pr.gov.br

(41) 3340-1717

PRODUÇÃO

Projeto Gráfico
e Diagramação:

Edna do Rocio Becker
Fernanda Serrer

Joise L. Nascimento


